Sammontalo - KIDE
Suunnitelmamme on tehty palvelemaan kaupungin asukkaita
monipuolisesti. Monimuotoisen ja laaja-alaisen massan avulla tiloihin
on saatu hyvät luonnonvalo-olosuhteet. Tilat on suunniteltu
muuntojoustaviksi ja kokonaisuudet pyritty pitämään kompakteina
paketteina. Tilat on sijoitettu siten, että niiden välillä on toivomusten
mukaisesti sujuva yhteys toisiinsa.
Aula on ihmisten kohtaamispaikka ja rakennuksen sydän. Korkea ja
kahteen suuntaan ulos avautuva on lämminhenkinen kokoava tila,
jonka ääreen toiminnot sijoittuva. Sinne on mutkaton yhteys
rakennuksen jokaisesta osasta. Ruokailutilan ja salin moniasteinen
jaettavuus ja yhdistettävyys aulaan mahdollistaa monenlaisten eri
kokoisten tapahtumien järjestämisen.
Rakennuksen värimaailma on pidetty luonnollisena. Ulkona vaalealla
rappauksella ja puupinnoilla on luotu hieman ympäristöstään
poikkeava, mielenkiintoinen kokonaisuus joka on luokseen kutsuva ja
lämmin. Sisällä väriskaala jatkuu samalla tyylillä. Korostevärinä
sisätiloissa on tiilenpunainen, joka tuo yhteneväisyyttä alueen muihin
rakennuksiin. Tiilenpunainen seinä aulassa on sijoitettu siten, että se
heijastaa väriä sisääntulopihan ikkunoista kauppakeskukselle päin.
Pihasuunnittelussa on hyödynnetty mahdollisimman paljon tontilla jo
olevaa ympäristöä. Rakennuksen puolijulkiset pihat, kuten koulujen ja
päiväkodin ulkoilualueet, sijaitsevat sen eteläpuolella. Pääsisäänkäynti
ja julkinen aukio on suunnattu kohti muita julkisia rakennuksia tontin
ympärillä, jotta sisäänkäynti on helppo löytää ja rakennus on
tiiviimmässä yhteydessä ympäröivään kaupunkimiljööseen.
Luontoa on haluttu tuoda myös rakennuksen yhteyteen. Luonnollisten
materiaalien lisäksi orgaaninen kattomaailma ja viherkatto-alueet sekä
viherseinät tuovat rakennukseen luonnonläheisyyttä.
Liikenneyhteydet tontille ovat hyvät. Huolto- ja muu autoliikenne on
suunniteltu siten, että se ei aiheuta vaaraa rakennuksen piha-alueilla
kuljettaessa. Parkkipaikat on sijoiteltu isojen teiden läheisyyteen, jotta
niille ajo tapahtuu luontevasti. Sijoittelussa on huomioitu myös matkat
parkkialueilta sisäänkäynneille.

Väestönsuojat on pääosin sijoitettu rakennuksessa kellarikerrokseen.
Osa väestönsuojista löytyy kuitenkin salin viereisistä käyttötiloista.
Näihin lukeutuvat pukuhuoneet, varastotilat ja kuntosali.
Materiaalivalinnoissa on panostettu puuhun ja suomalaisessa
rakennuskannassa nähtäviin materiaaleihin. Julkisivurappausta on
pyritty jakamaan niin, ettei se ole hallitsevana.
Hoidettavuudeltaan rakennusmassa on helppo, sillä rakennuksen
muotokieli on selkeälinjainen. Katon muotoilussa on huomioitu kaadot
ja näin ollen veden kulkeutuminen pois katolta. Piha on pidetty avarana
ja helppokulkuisena siten, että sen hoito ja huolto on sujuvaa.

Laskelmat
Hyötyala
Tilat
Liikennetilat

14 516 m²
3 087 m²

Yhteensä

17 603 m²

Brutto-ala
Yhteensä

18 431 m²

Tilavuus
Yhteensä

86 122 m³

